10/2015 • 9.12.2015
27. vuosikerta

Kuva: Pasi Louhelainen

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

• Ylä-Pyöröllä tanssittiin s. 2
• Nukketaidetta Petosella s. 4
• Joululahjaideoita s. 6
• Joulupukki koheltaa s. 11

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-21.00
puh. 017 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

KANAKEBAB RIISI
KEBAB
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

GRILLILAUTANEN

GRILLI
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

PEKONIRULLA
KEBAB
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

8€

KASVIS/KALA
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6,5€

tällä setelillä

SAVU-CHILI ATERIA
GRILLI
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

8€

tällä setelillä

KANASALAATTI
SALAATTI
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA
2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KANAKEBAB TASKU
KEBAB
voimassa 31.12.2015 asti
1 seteli / asiakas

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 20.30 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -21.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 017 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com

Market

6€
8€

2

Petosen lehti • Keskiviikko 9.12.2015

Tanssin iloa koreografiakilpailussa

P

olkuja-koreografiakilpailu järjestettiin kolmannen kerran
Ylä-Pyörön koululla teemana
Ihmemaa Oz.
- Kuopion kaupunginteatterissa on
mennyt koko perheen näytelmä Ihmemaa Oz. Tämä ja meidän yhteistyö
Kuopion kaupunginteatterin kanssa
toi idean meidän koreografiakilpailun
teemasta, kertoo toiminnanjohtaja
Minna Huuskonen Kuopion Reippaan Voimistelijoista.

Järjestelyihin
oli panostettu
Valmistelussa oli mukana noin 70
henkilöä.
- Järjestelyihin panostettiin paljon.
Ne alkoivat itse asiassa jo siinä vaiheessa, kun edellinen tapahtuma on
ohi. Parin viikon sisällä me kokoonnumme, mietimme palautetta tämän
vuoden tapahtumasta, ja lähdetään
suunnittelemaan seuraavan vuoden
kokonaisuutta, sanoo Huuskonen.

Osallistujia ympäri maata
Kilpailuissa oli lasten, nuorten ja aikuisten sarjat, sekä lisäksi sekasarja.
Kaiken kaikkiaan joukkueita oli 33.
Aikuisten joukkueita oli 11, nuorten
joukkueita 14, lasten joukkueita 6 ja
sekasarjassa 2. Osallistujia oli ympäri
maata.
Esitysten taso oli enemmän kuin hyvä. Huuskosen mukaan se lähenteli
erinomaista.
- Joukossa oli oikeasti todella laadukkaita ja hienoja koreografioita,
joissa oli huomioitu aivan kaikki pienintä yksityiskohtaa myöten.

Jorma Uotinen raadissa

Flamingot Kuopio
Tanssii ja Soi -viikolle
Yksi esitys valittiin ensi kesän Kuopio Tanssii ja Soi -viikolle esiintymään. Tämä esitys valikoitui lasten
sarjasta. Koreografian nimi oli Vain
kengät voi sinut pelastaa. Koreografian oli tehnyt Lilli Härmä-Leinonen
ja Milla Tikkanen. Esiintyjäryhmä
tuli iisalmelaisesta Iina ry:stä, ryhmä
Flamingot.
Lasten- ja sekasarjasta 1. palkinnon voitti Aliens. Koreografi Johanna Luomala, ryhmä Alien, Kuopion
Reippaan Voimistelijat.
Nuorten sarjassa 1. palkinnon voitti
Smaragdikaupunki, koreografi Laura
Sormunen, ryhmä Taiteen opetuksen
perusryhmä, Nurmeksen Seppojen
tanssijaos.
Aikuisten sarjassa 1. palkinnon voitti Rohkeuden taika, koreografi Tiina
Sainila, ryhmä Showvaliot, Oulun
Naisvoimistelijat.

Polkuja-tapahtumalla
on oma profiili
Koreografiakilpailuja
järjestetään
Huuskosen mukaan jonkun verran
ympäri Suomea.
- Luulen, että me olemme olleet
eräänlainen innoittaja näiden järjestämiseen. On huomattu, että tällainen sapluuna on toimiva. Polkuja-tapahtumalla on oma profiili. Meillä on
aina selkeä teema, jonka mukaan koreografioita tehdään ja haetaan. Toinen meille tyypillinen asia on se, että
meillä koreografiat esitetään anonyymeinä, eli raadisto ei tiedä ohjelman

Polkuja-koreografiakilpailussa Ylä-Pyörön koululla oli 33 joukkuetta ympäri maata.
tekijää eikä myöskään taustayhteisöä.
Eli ei ole merkitystä, kuka koreografian on tehnyt, vaan ainoastaan sillä,
miltä se näyttää ja mikä sen kokonaisuus on.

Tapahtumaa kehitetään
Tapahtumaa on tarkoitus kehittää.
- Tällä hetkellä mietitään, onko
ajankohta hyvä. Paikkaa tullaan pohtimaan hyvinkin tarkkaan. Haaveita
ja toiveita on, että päästäisiin vähän
suuremmalle estradille, jossa näyttämötekniikka ja näyttämötila olisi valmiina, Huuskonen visioi.

KRV:ssa noin 1500 jäsentä
Kuopion Reippaan Voimistelijat on
suuri seura. Jäseniä on tällä hetkellä
hieman alle 1500.
- Olemme elämänkaariseura. Meil-

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden markkinointi- ja toimistovastaava
Laura Forss (vas.) ja toiminnanjohtaja Minna Huuskonen.

Raati palkitsi mielestään kolme parasta koreografiaa joka sarjasta. Sen
lisäksi raadilla oli mahdollisuus antaa
kunniamainintoja.
- Sen lisäksi meillä on vuosittain ollut ”Tavan tallaajien” raati, jossa on
2-3 henkeä, jotka eivät ole millään
lailla perehtyneet tanssiin. He valitsivat oman suosikkinsa, yhden joka sarjasta, toteaa Huuskonen.
Raadissa oli muun muassa Kuopio
Tanssii ja Soi -tapahtuman taiteellinen
johtaja Jorma Uotinen.

PÄÄKIRJOITUS

V

uosi meni taas, mutta onneksi
uusi on jo ovella. PitkälahtiPetosen asukasyhdistykselle
vuosi 2015 on tarjonnut aivan uuden
toiminnan, kun syyskuussa käynnistyi Euroopan sosiaalirahaston ja
Kuopion kaupungin pääosin rahoittama Petosen osallisuushanke Pömpeli. Elämän eri osa-alueilla ongelmiin
joutuneita auttamaan pyrkivä projekti
on vuoden mittainen.
Pömpelin käyntiin saaminen oli
kolmen hylätyn Raha-automaattiyh-

lä liikutetaan vauvasta kiltalaisiin,
sanotaanko näin. On ihan pienten
lasten tunteja, lasten ja nuorten tunteja, sitten on aikuisille. Sitten on
myös harrastepuolta ja kilpapuolta.
Kilpapuolella meillä on kilpa-aerobic, telinevoimistelu, TeamGym ja
joukkuevoimistelu. Harrastepuolella
nuorimmat taitaa olla ihan 2-vuotiaita. Vanhin jäsen on varmaan päälle
90-vuotias, kertoo markkinointi- ja
toimistovastaava Laura Forss.
- Taitaa lähennellä sataa vuotta.
Sitten on toisaalta ihan uusi vauvavanhempi -ryhmä, jossa nuorimmat
tulokkaat ovat kolme kuukautta. Tosi,
tosi pieniä osa, jatkaa Huuskonen.

Ensi vuonna
110-vuotisjuhlat
Kuopion Reippaan Voimistelijat ry.
sai alkunsa vuonna 1906, kun Kuopion Raittiusseuran Miesvoimistelijat,
Kuopion Voimistelijat ja Rautatieläisten voimisteluseura päättivät yhdistyä. Tällöin nimeksi tuli Kuopion
Reipas. Kuopion Reippaan ohjelmassa pyörivät sopusoinnussa niin hiihto,
paini, yleisurheilu, voimistelu kuin
jalkapallokin.
Kansalaissodan jälkeen Kuopion
Reippaan yleisseura hajosi. Uusina
seuroina muodostui Puijon Hiihtoseura, Kuopion Urheilu-Veikot ja
Kuopion Palloseura. Jäljelle jäänyt
Naisjaosto tahtoi säilyttää Reippaan
arvokkaan nimen ja otti käyttöönsä
Kuopion Reippaan Naisvoimistelijat
ry:n.
Seuran nimi päivitettiin 2002 muo-

toon Kuopion Reippaan Voimistelijat
ry.
- Yhdistyimme viime vuonna Kuopion Naisvoimistelijoiden kanssa.
Johtokuntaan tuli uutta väkeä ja erilaisia toimijoita. Joukkuepuolelle tuli
valmentajia ja ohjaajia. Uusia jäseniäkin tuli, toteaa Forss.

Toimintaa myös Petosella
Forssin mukaan KRV:n järjestämää
toimintaa on paljon myös Petosella.
- Minä vedän siellä aikuisten puolella. Ohjailen aikuisten tunteja AlaPyörön koululla. Ohjelmassa on kiinteytystä ja reisi-, pakara- ja vatsatuntia
ihan kaiken ikäisille aikuisille.
- Me pyrimme muokkaamaan meidän lukujärjestyksistämme esimerkiksi Petosen suunnalla sen näköisen,
että se täyttäisi toiveita ja palvelisi
käyttäjiä. Jos niitä toiveita on, niitä voi
aina esimerkiksi sähköpostilla meille laittaa tulemaan. Toiveita pystyy
lähettämään sähköpostiosoitteeseen
toimisto@krv.fi.
Lisätietoa Kuopion Reippaan Voimistelijoiden toiminnasta löytyy internetistä osoitteesta www.krv.fi.
Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki

Vanha vuosi uuden merkeissä
distykselle tehdyn hankehakemuksen
jälkeen palkinto hankeuurastajillemme sinnikkäästä tavoitteesta kehittää
Petosta.
Vuosi on muutenkin ollut muutamaan edelliseen nähden erilainen,
osin haastavakin. Ely-keskuksilta
Työ- ja elinkeinotoimistoille virtaavat palkkatukirahat vähenivät ja tuen myöntämisen kriteerit tiukkenivat
rajusti. Asukasyhdistys, joka työllistettyjen voimin työllistää lisää työllistettäviä, sai tuta muutoksen niin ettei

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 14 000 kpl.

se saanut enää palkattua toiminnanohjaajaa. Aikaansaava toimistoväki
onneksi pelasti tilanteen pahimmalta.
Ensi vuoden palkkatukikuviot ovat
vielä täysin avoinna, joten mitä tahansa voi tulla vielä vastaan. Mutta
perustoimintojamme, kuten kerhoja,
ne eivät hetkauta. Kaikkea puuhaa
askartelukerhosta sählyyn pidämme
yllä ensi vuonnakin.

perinteinen joulutapahtuma. Pinarille kokoonnutaan puuron syöntiin,
kuuntelemaan jouluista musiikkia ja
tapaamaan tuttuja esimerkiksi myyjäispöydän äärellä. Viime vuosina
tapahtumaa ovat värittäneet paukkupakkanen, lumettomuus ja räntäsade, mutta onneksi kyse on kuitenkin
sisätapahtumasta. Kevättapahtuman
aikaanhan iski rankkasade ja Pyörön
tori autioitui vartissa.

Tässä välissä on kuitenkin vielä yksi pienempi projekti edessä - Petosen

Joulutapahtumasta ei mene kauan
itse vuoden punaisimpaan juhlaan-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 046 526 2807
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittajat: Jukka Kytöjoki,
Jani Tossavainen
p. 040 475 9262

kaan ja sitä kautta vuodenloppuun.
Haluankin kiittää asukasyhdistyksen
henkilökuntaa, vapaaehtoisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita erinomaisesta työstä. Teette hyvästä Petosesta entistä viihtyisämpää paikkaa
elää ja asua. Kiitos.
Pasi Louhelainen
PPAY:n hallituksen puheenjohtaja

Ilmoitushinnat 2016: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 11.2.2016
aineistot viimeistään 2.2.2016

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Myynnissä

Rauhaisaa joulun aikaa
ja onnea vuodelle 2016

Petosen K-supermarketin
aulassa 10.12 alkaen.

Tule ostamaan

uniikki joululahja!

Soikkok uj a 12
70 780 K uopi o
Puh. 0 4 0 1 60 8 989

Story stabilittapetti

32

3

Lamella
Vinyylilankku

00

29

rll

50
m2

45

90

Lamella Tammi Natur
Valkomatta Kartano Loc
lukkoponttiparketti
Ruotsalainen, laadukas
Taitettava, 1-sauvainen
Lauta 14 x 138 x 2000 mm

Myynnissä

Lamella Premium
laminaatti
Naava, Tuohi ja Pistaasi

17aulassa 10.12 alkaen.

Petosen
50 K-supermarketin
m2

Take Me
seinälaatta
Koko 20 x 50 cm

Tule ostamaan
50
uniikki joululahja!

39

m2

Tibet seinälaatta
Koot 25 x 40 cm,
20 x 30 cm
Alk.

24

50
m2

m2

Lisää hyviä tarjouksia löydät myymälästämme!

Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15
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Nukketaiteilija Kaisa Hämäläisen vieraana

Kaisa Hämäläisen nukketaidetta. Vasemmalla kartanonherra Nestori ja keskellä lintubongari Hiski.

P

etosen lehti vieraili nukketaiteilija Kaisa Hämäläisen luona.
Istumme tekemään haastattelua
suurehkon pöydän ääreen. Pöydällä
on useita nukkeja. Kaisa esittelee erästä niistä.
- Hän on Hiski. Hän on lintubongari, jolla on termospullot sun muut
eväät ja vermeet.
Suomen nukketaiteilijat ry:ssä on
kolmisenkymmentä
aktiivijäsentä.
Yhdistyksen jäseneksi kutsutaan, tai
joku suosittelee. Kaisa on yhdistyksen
ainoa kuopiolainen. Yhdistyksellä on
parasta aikaa näyttely Jyväskylän käsityömuseolla. Tammikuussa se puretaan, ja samalla pidetään pikkujoulut,
jossa päätetään seuraavan näyttelyn
teema. Kevättalvella on tiedossa kolmepäiväiset kurssit, jossa paneudutaan pikkujouluissa päätettyyn aiheeseen.

Silakkamarkkinat – 100
vuotta vanha ajankuva
Näyttelyn aihe voi tulla myös tilaajalta. Yhdistyksellä oli vuosi sitten Helsingissä suurnäyttely Silakkamarkkinat, joka on parasta aikaa
Kenkäverossa Mikkelissä sisältäen 60
nukkea. Tilaaja antoi vinkin, että Silakkamarkkinat olisi hyvä, koska se
on Helsingissä jokasyksyinen, elävä
tapahtuma. Se sopi erinomaisesti senkin puolesta, että paikka jossa näyttely
pidettiin, oli Helsingin kaupungintalo.
Se sijaitsee Silakkamarkkinoiden pitopaikan, Kauppatorin, välittömässä läheisyydessä.
- He halusivat, että näyttely sijoittuu
aikaan 100 vuotta sitten. Pyrittiin tekemään se mahdollisimman autenttiseksi, sanoo Kaisa.
Kaikki otettiin aiheesta ihan pilkun
päälle selville.
- Silakkamarkkinoissa tehtiin iso
työ Nukketaiteilijoiden kurssilla. Jokainen teki sitten vielä yksilöllisesti
paljon töitä. Rakennettiin esimerkiksi
puolikkaat veneet, että saatiin satamaaltaan reuna näyttämään mahdollisimman autenttiselta. Fotokangas toimi taustana, veneet, purjeet ja mastot
näkyivät siellä, saatiin kolmiulotteinen vaikutelma.
Silakkamarkkinoita kävi katsomassa kahdessa kuukaudessa 34000 kat-

sojaa.

Anneli Mustonen
mentorina
Kaisan äiti oli eläinihminen, eikä hän saanut lapsuudessa juurikaan
nukkeja.
- Äitini ei ymmärtänyt, että nukeilla leikitään ja nukkeja tarvitaan. Hän
tykkäsi vain eläimistä. Tultuani aikuiseksi, hain erilaisia käden töitten ilmentämismuotoja. Varsinaisesti nukkeharrastus pongahti vasta 6-7 vuotta
sitten pinnalle.
Tuolloin lehdessä oli Sonkajärven
Sonkakoskella asuvan nukketaiteilijan
Anneli Mustosen haastattelu. Hänestä tuli Kaisan opettaja ja mentori.
- Kun luin sen jutun, minulle tuli
pakottava tarve saada tämän ihmisen
yhteystiedot. Pengoin ne ja soitin hänelle, ja rupesin painostamaan, että
hän alkaisi opettaa minua. Hän ei ollut siihen mennessä opettanut ketään
ja pisti vastaan. Sain kuitenkin puhuttua hänet pyörryksiin. Saatiin koottua
muutaman hengen ryhmä, joille Anneli opetti. Hän opetti minulle vielä
erikseen kasvojen maalaamisen. Sekin
on oma juttunsa, miten saadaan nuket
elävämmän näköiseksi ja ihmisen näköiseksi, toteaa Kaisa.
Kaisalla on kuvanveistotaustaa. Hän
tykkäsi kovasti kuvanveistosta, mutta
se vaatii liian paljon fyysisiä voimia.
Hän olisi tykännyt erityisesti pronssista, mutta se on vieläkin kovempaa.
Välillä tuli kausi, jolloin hän teki sukkahousuista kasvoja tontuille.
- Varmaan tein satoja tonttuja. Niitten vaatteet tein huovasta neulahuovuttamalla. Ne olivat suunnilleen
vaaksan kokoisia.

Iäkkäät ihmiset
ovat ilmeikkäitä
Kaisaa kiinnostaa tehdä nukkeja teeman mukaan, mutta erityisesti
häntä kiinnostavat iäkkäät ihmiset,
koska he ovat ilmeikkäämpiä kuin
nuoret. He uskaltavat olla omina itsenään, eivätkä peitä maalilla ja pakkelilla olemustaan.
- Niitä ilmeitä bongailen ja laitan
omille nukeilleni. En tee näköisnukkeja, siten että matkisin yksi yhteen

Nukketaiteilijat ovat
luovia ja hulvattomia
Nukketaiteilijoiden ryhmään kuuluminen on Kaisan mielestä etuoikeutettu asia.
- Olen siitä kiitollinen, haluan kuulua siihen. Jos tulevaisuudessa esimerkiksi terveyteni ei kestäisi enää tehdä
nukkeja, haluan silti käydä heidän
tapaamisissaan. He kyllä ottavat sellaisiakin jäseniä tapaamisiin, jotka
eivät aktiivisesti enää toimi. Siellä on
hulvattomia ja luovia ihmisiä ja se ilmapiiri on aivan käsittämätön. Ulkopuolinen miettisi, että onko lääkitys
ihan kohdillaan! Kun ollaan yhteisellä
asialla, on sitten kysymys mistä harrastuksesta hyvänsä, se imaisee samantyyliset persoonat mukaan. Nukketaiteilijat ovat värikkäitä persoonia
ja meillä on niin kova luomisen vimma. Kun on esimerkiksi yli 20 vuotta
tehnyt nukkeja, kuten opettajani, niin
osaa kyllä tosi paljon. Itse tunnen olevani vielä oppipoika-asteella. Onneksi
olen päässyt tähän ryhmään. Katsomalla toisten tekemistä oppii eniten.
Nukketaiteilijoilla on olemassaolonsa aikana vuodesta 2000 lähtien ollut
runsaat 60 näyttelyä. Samat nuket ovat
kiertäneet useammassa paikassa aina
sen mukaan, miten niitä on tilattu.
- Toivoisin, että Kuopioon saataisiin
näyttely. Tämä on tietysti marginaalitaidetta, mutta silti toivon, että voi-

simme vierailla porukalla täällä.

Kierrätysmateriaaleja
ja luonnonmateriaalia
Kaisa kertoo, että nuken vaatteet
voi tehdä mistä kankaasta hyvänsä ja
käyttää esimerkiksi kierrätysmateriaaleja. Kenkiä voi valmistaa mm. lestin päälle nahkasta. Menetelmiä on
muitakin.
- Tällä ukolla on kengän sisällä ihan
samanlaiset varpaat, kun on tuolla
vanhalla papalla. Verkkopaidan olen
virkannut ja varmaan jostain lapsuuteni kumisaappaista olen tallentanut
reppuun käytetyt soljet. Mehupillistä
on tehty nämä pienet okulaarit kiikariin ja päällystetty huovalla, jotta
ne näyttäisivät oikeilta. Sitten sillä on
pienet sulat hatussa antamassa uskottavuutta ollakseen lintubongari. Yksityiskohtia tosiaan riittää. Termospullo
on samanlainen kuin joka perheessä
on ollut. Pariskunnan rouvalla olevat
silmälasit olen tinannut rautalangasta
ja linssit ovat piirtoheittimen kalvosta.
Kaisa on ihan tarkoituksellisesti sovittanut nukkejaan omaan lapsuusaikaansa. Se värittyy ajan ja iän kanssa
eri tavalla ja se saa eri merkityksiä.
Vaatetus on sitä aikaa.
- Hiukset olen tehnyt ulkolaisen
lampaan villasta, joka on pitkää. Näillä pöydän naisilla on pitkät hiukset.

Olen saanut ulkolaisen lampaan villaa Pirtin kehräämöstä Mikkelin kupeesta. Kaikki on luonnonmateriaalia. Keinomateriaaliakin voi käyttää,
mutta luonnonmateriaali on jotenkin
mukavampaa.
Nestori, kartanonherra, on pöydän
ryhmittymän keskushenkilö. Hänellä on Hugo Bossin suunnittelemasta
kankaasta valmistettu puku.
- Sattumoisin löysin kankaan, kun
menin etsimään Nestorille pukukangasta. Ohut villakangas. Voisiko olla parempaa kartanonherralle? Se oli
piste i:n päälle, ja sopi erinomaisen
hyvin mielestäni siihen tarkoitukseen,
Kaisa kertoo.
Nukketaide on antanut elämään
paljon sisältöä.
- Nyt saan elää unelmaani. Kun pienenä tyttönä ei ollut nukkeja, niin nyt
kuitenkin saan olla niiden kanssa.
Voin harjoittaa käden taitoja siinä samalla ja haastaa itseäni mahdollisesti
monimutkaisempiin ratkaisuihin. Siitä osaa todella nauttia. Petosen lehden
lukijoille haluan sanoa sen, että toteuta unelmiasi tänään!
Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki
Lue juttu kokonaisuudessaan:
www.ppay.fi

IMAGO vahvistuu!
Anu Damski tässä heips!

Aloitan uutena parturi-kampaajana

IMAGOssa
Tarjoan hiustenleikkaukset –15%
joulukuun ajan

Varaa aikasi !
Anu ja Sari toivottavat

hyvää joulua!

Tervetuloa

Pyörönkaari 26

p. 017-3633 575

Tällä kupongilla!

Nukketaiteilija Kaisa Hämäläinen kotonaan Petosella.

jonkun kasvoja kokonaan, vaan otan
jonkin ilmeen. Jonkun silmät, silmäluomet, leuan, suun seudun, nenän.
Tarkkailen kulkiessani ja sitten yhdistelen niistä.
Moni on kuitenkin löytänyt omia
sukulaisiaan Kaisan nukeista.
- Ilmeisesti ne ovat niin paljon ihmisen näköisiä, että moni on sanonut: ”Minun mummo tai ukki oli ihan
tuon näköinen!”, toteaa Kaisa.
Kun Kaisalla on nukenrakennusbuumi päällä, siihen saattaa mennä
tosi paljon tunteja päivässä. Toki hän
tekee muutakin.
- En jaksa koko ajan tehdä samaa.
Mahdotonta sanoa, kuinka paljon
tunteja menee esimerkiksi viikossa.
Viimeinen nukke, joka on uusimmassa näyttelyssä Jyväskylässä, siihen
meni noin kolme viikkoa. Mitä enemmän nukkeen tekee yksityiskohtia,
sitä enemmän menee aikaa. Ja kun
nuken tekemiseen uppoutuu, se vie
mennessään.
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Muotinäytös Pyörön toimintakeskuksessa
P
yörön toimintakeskuksessa on
säpinää. Pian alkaa Kaverikammarin ja naistenvaateliike Katin
järjestämä muotinäytös. Kaverikammarin tytöt ovat vapaaehtoisina malleina. Valmistautuminen on menossa.
Meikkaaja ja kampaaja ovat täystyöllistettyjä. Iloinen puheensorina täyttää huoneen.
Tuulikki Tikkanen vaateliike Katista juontaa tilaisuuden. Malleja on
kahdeksan, jokaisella kuusi pukua,
yhteensä siis 48 vaatekertaa.
- Kyllä aamuun mennessä toimittajakin pääsee pois, toteaa joku ja muut
nauravat.
Kaikki alkoi siitä, kun Kaverikammarin tytöt tulivat Katiin. Tuulikki
etsi heille vaatteet oman tyylinsä mukaisesti.
- Vaatteilla pyrin siihen, että jokainen malli näyttää oman persoonansa.
Olen yrittänyt etsiä jokaiselle oman
näköiset vaatteet. Mallit ovat Pyörön
toimintakeskuksen vapaaehtoistoimijoita. Estradi on ruokasalin puolella ja
tässä sermin takana käydään vaihtamassa vaatteet, kertoo Tuulikki.

- Näitä muotinäytöksiä järjestetään
muissakin toimintakeskuksissa. Tarkoitus on myös lähteä maakuntien
toimintakeskuksiin.
Minna Partanen toimii Kuopion
vanhustenkotiyhdistyksessä vapaaehtoistoiminnan koordinoijana. Hän on
myös paikalla.
- Nyt halutaan nostaa vapaaehtoistoimijat esille ja päärooliin tässä näytöksessä. Kaikki ovat valmistautumassa innolla. Tämä on piristys, jolla
halutaan ilahduttaa talon asukkaita.
Mutta mikä merkitys tällä on näille
vapaaehtoisille, jotka toimivat malleina! Tässä on vastavuoroisuutta. Kumpikin saa virikettä, toteaa Minna.
Ruokasali on täynnä toimintakeskuksen asukkaita, jotka tarkkailevat
malleja ja heidän asusteitaan kiinnostuneesti. Muotinäytös sujuu kaikin
puolin erinomaisesti. Kaikki ovat tyytyväisiä tilaisuuteen.
Kylläpä on vireitä ikäihmisiä!
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Kaverikammarin tytöt olivat vapaaehtoisina malleina Pyörön toimintakeskuksen muotinäytöksessä.

Lämmin osanottomme apteekkari Ilkka Karin
poismenon johdosta.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
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Kulutus on joulun sana, mutta entä jos ei voi?

N

ykypäivänä jouluvalot, joulusuklaat sekä kaikenlaiset
lahjaideat tulevat kauppoihin viimeistään marraskuun alussa.
Joulua hehkutetaan kulutusjuhlana ja
mitä aiemmin kansa saadaan tuhlaamaan, sitä parempi. Entäpä jos rahaa
ei olekaan, edes perustarpeisiin, kuten
ruokaan? Tai lahjaideat on keksittävä
kengännauhabudjetilla? Petosen lehti
tutustui Kuopion alueen ruoka-apuun
ja avustusjärjestöihin tarkoituksena
selvittää, miten joulua voi viettää pienemmällä kulutushurmalla. Lisäksi
teimme listaa lahjoista, joissa tärkeintä on ajatus, ei hintalappu.

Jouluyö, juhlayö
Moni miettii joulun edellä, mitä ostaa lahjaksi lähimmilleen ja rakkaille.
Kaupat tarjoavat listaa toisensa perään ideoista ja raha puhuu. Petosen
lehti otti erilaisen lähestymistavan ja
listasi viisi asiaa, joilla jouluaaton tärkein puoli ei ole hinta, vaan ajatus ja
tunnelma.
1.) Tee itse lahjakortti
Voit säästää jouluna tekemällä itse
nätin lahjakortin. Romanttinen ilta
rakkaalle, tai vapaavalintainen peli
joulunjälkeisistä alennusmyynneistä
lapselle. Näin siirretään osa joulun rahataakasta myöhemmäksi.
2.) Käsityöt ja askartelu
Kun teet lahjan itse alusta loppuun,
annat lahjaksi tärkeintäsi: aikaasi. Tai
tukemalla paikallista käsityöläistä saat
paitsi hyvän mielen, myös erilaisen
lahjan!
3.) Kehystettyä digitaalitaidetta
Ehkä listan kallein idea, mutta
uniikki; teetä tärkeästä valokuvasta
maalaus ja kehystä tuloste. Nykyään
monet digitaalitaiteilijat erikoistuvat
juuri valokuviin.
4.) Perheen yhteinen tekeminen
Nykyaikana perheen yhteinen aika
jää vähälle. Sopikaa siis jo jouluna ensivuoden yhteiset lomat ja tekemiset.

Käykää vaikka pulkkamäessä ennen
pukin tuloa! Yhteinen tekeminen lähentää ja tekee lämpimiä muistoja.
5.) Auta lähimmäistäsi
Joulun aikaan ja muutenkin on hyvä myös muistaa kanssaihmisiä. Yksi
hyvä teko päivässä -periaate vie jo pitkälle ja tekee jouluisen mielen myös
muina vuodenaikoina. Auta raskaiden
ostosten kanssa, pidä ovea auki, tervehdi ja hymyile. Voit myös osallistua
Hyvä Joulumieli -keräykseen.
Jouluaattona kannattaa myös omaksua rauhallinen asenne. Joululaulut,
kynttilän valo ja rauhassa nautittu ateria tuovat omaa leppoisuutta nykypäivänä yhä kiireisempään arjen tahtiin.
Ehkä voi myös pysähtyä miettimään
koko perheen, miksei suvunkin, voimin joulun alkuperäistä tarkoitusta ja
sanomaa. Joulu on rentoutumista varten, eikä lahjojen määrä ratkaise jouluaaton laatua.
Tutustu kaikennäköisiin ”perinteisiin” joululahjaideoihin osoitteessa:
http://www.joululahjavinkit.fi/

Ruoka-apua ja lahjakortteja vähävaraisille
Oleellinen osa joulun viettoa monelle suomalaiselle on hyvä jouluateria. Jouluna ostetaan paljon ruokaa
ja tunnettu lausahdus joulun jälkeen
on ”pudottaa joulukilot”. Nykypäivänä kaikilla ei kuitenkaan ole varaa tai
mahdollisuutta hankkia pöytää notkolleen herkkuja. Kuopion alueella
toimii useita ruoka-apua jakavia tahoja, joista voi jakoaikataulun mukaan
käydä hakemassa ruokaa joulun pyhiksi. Kuopion ruoka-apu, Tukikohta,
sekä Virvatuli -yhdistys jakavat ruokaa eri puolilla Kuopiota.
Kuopion ruoka-apu kertoi sähköpostitse jaoistaan seuraavasti:
”Ruokajaot ovat meillä ma ja to 11.30
ja la 11.00. Lauantaina jaetaan vain
maitotaloustuotteita ja tietysti leipää,
sitä on aina. Ruokakassi sisältää joko
lihaa, kalaa tai kanaa, eineksiä, maitotaloustuotteita,
pullaa/leivonnaisia, leipää, vihanneksia, juureksia ja

Neulekerho auttaa
Pietarin lapsia

hedelmiä. Jaettavana on joskus myös
esim. lasten ruokia, eläintenruokia,
hilloja, marjoja, kuivatarvikkeita (jauhoja, sokeria yms.), kahvia.” Osoite on
Lapinlinnankatu 6 keskustassa.
Tukikohta jakaa ruokaa tiistaista
perjantaihin klo 13:00 alkaen. Osoite
on Koppelonkuja 1, Petosella. Virvatulen ruoanjakelua on puolestaan tiistaisin ja perjantaisin klo 10:00 osoitteessa Vuorelankatu 5-7, Linnanpelto.
Kyseessä on sokeainkoulun entiset tilat, rakennus A.
Myös toisenlaista tukea on saatavilla
Joulun alla; Mannerheimin lastensuojeluliiton, sekä Suomen Punaisen ristin yhteinen Hyvä Joulumieli -keräys
on alkanut 20.11.2015 ja kestää aina
jouluaattoon saakka. Keräykseen lahjoitetuilla rahoilla hankitaan 70 euron
arvoisia lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet voivat hankkia
ruokatarvikkeita joulun alla. Hyvä
Joulumieli -keräykseen lahjoitettiin
viime vuonna 1 405 026 euroa. Näil-

lä varoilla hankittiin ja jaettiin 70 euron lahjakortteja 18 000 vähävaraiselle lapsiperheelle. Tänä vuonna tavoite
on korkeammalla ja lahjakortteja on
tarkoitus saada 22 000 perheelle.
Vuosien varrella keräyksellä on tuettu jo noin 180 000 perhettä. Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään vuonna
2015 jo 19. kerran. Keräyksen järjestävät Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry ja se
toteutetaan yhteistyössä Ylen aamutv:n, Yle Radio Suomen ja Yle Radio
Vegan kanssa. Keräyksen kumppaneita ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä
ja Lidl.
Punaisen ristin verkkosivuilta löytyvät ohjeet, kuinka keräykseen voi
osallistua:
Näin lahjoitat Hyvä Joulumieli -keräykseen
Lahjoita haluamasi summa keräystilille: FI17 1596 3000 2020 20. Kirjoita
viestikenttään ”HJM”
Soita keräyspuhelimeen (automaattinen): 0600 16555 (10,01 €/puhelu +
pvm/mpm)
Tai lähetä tekstiviesti HJM numeroon 16499 (10 €).
Myös diakonitoimeen voi olla yhteydessä, jos joulun järjestäminen tuntuu
ylivoimaiselle. Diakonitoimi pystyy
tarjoamaan neuvoja ja tilanteesta riippuen myös taloudellista tukea vaikeaan tilanteeseen.
Keräyksistä ja diakonitoimesta voit
lukea lisää osoitteissa:
https://www.punainenristi.fi/hyvajoulumieli
http://www.mll.fi/tue/keraykset/hyva_joulumieli/
https://www.kuopionseurakunnat.
fi/diakoniakeskus
https://www.kuopionseurakunnat.
fi/kallavesi-tyontekijat
Teksti: Jani Tossavainen

Meidät löytää myös Facebookista, täytä ristikko
ja palauta. Oikein vastanneiden kesken arvomme
joulukinkun, joulukorin ja joulukahvipaketin
Arvonta 19.12. klo 18:00

Reijo Holopainen ja PPAY:n ompelija Galina Parviainen.

Rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta!
Toivottaa: Carita, Jari ja Markus

HANASTA III TUOPPI 0,4 L 4€
TARJOUS VOIMASSA YLI 2 KUUKAUTTA

Joulukuun tarjous

Asukastuvan neulekerho kutoi
tilkkutäkkejä Pietarin lapsille.
Pietarin lasten tuki ry kiittää.

Haemme asiakkaat maksutta lehden
ilmestymisalueelta arkisin klo 16-20,
la ja pyhinä klo 9-13 sekä 16-20.
Soita 044 726 9070
Palvelemme joka päivä myös jouluna.

SOITA 044 235 1324, Pyörönkaari 3
Pyörönkaari 3

Avoinna su-to 9-23, pe-la 9-24
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Taas me
tonttuillaan

M

aailman suurin ja kaunein
PPAY:n järjestämä Joulutapahtuma on jälleen käsillämme. Tapahtuman toteuttamiseksi
on touhunnut jo parikymmentä ihmistä, valtaosa heistä aivan vapaaehtoisena tavoitteenaan luoda jouluinen
tunnelma Pinarille. Kävijöille tarjolla
on muun muassa musiikkia, myyjäistuotteita, askartelua ja ongintaa.
Unohtamatta ilmaisia joulupuuroja ja
kahveja, joita riittää noin 400:lle ensimmäiselle. Arpajaisista joku onnekas nappaa mukaansa tositteen, jolla
hakea upouusi 42 tuuman Finlux -televisio Kuopion Expertiltä.
PPAY

kiittää

yhteistyökumppa-

neitaan tapahtuman eteen tehdystä
työstä. Yksin emme tässä onnistuisi.
Kiitämme ja toivotamme Hyvää Joulua teille Niiralan Kulman alueellinen
asukastoimikunta, Kuopion kaupungin Nuorisopalvelut, Tukikohta-seurakunta, Kallaveden seurakunta, Pitkälahden Puutarhakerho, Petosen
asukastupa, K-supermarket, S-market, Petosen apteekki, Tuusniemen
OP ja vapaaehtoiset uurastajat.
Ohessa muutamia kuvia viime vuosien tapahtumista.
Pasi Louhelainen
PPAY, hallituksen puheenjohtaja

Petosen perinteinen

Joulutapahtuma

La 12.12.2015 klo 10-14
Petosen vapaa-aikatilat, Pyörönkaari 19

Ohjelmassa mm:
- Joulumyyjäiset - Elävää musiikkia
- Ilmainen joulupuuro ja pullakahvit

- Kuorolaulua
- Arpajaiset

Lapsille:
- Joulupukki
- Taikuri Puijon Paroni
- Piparkakkujen koristelua - Askartelua

- Haliskorata
- Ongintaa
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Jalkasenkatu ja Blominkatu
Keitä olivat Jalkanen ja Blom

J

alkasenkatu lähtee Petosentieltä kulkien ostoskeskuksen ohi ja
Pyörönkaaren yli päättyen Kulmakadulle. Mutta kuka oli tämä Jalkanen, jonka mukaan katu on nimetty?
Kyseessä on Aaro Johannes Jalkanen. Hän syntyi 8. lokakuuta 1875
Rautalammilla. Hänen isänsä oli tilanomistaja Petter Juho Jalkanen
ja äiti Fredrika Varis. Jalkanen asui
vuodesta 1894 Kuopiossa Rauhalahden kartanossa, jonka hänen isänsä
silloin osti. Hän kuoli 14. huhtikuuta
1960 Helsingissä. Hän pääsi ylioppilaaksi Kuopion yksityislyseosta 1896,
suoritti oikeustutkinnon Helsingin
yliopistossa 1908 ja sai varatuomarin
arvon 1911. Tämän jälkeen hän toimi asianajajana Kuopiossa. Hän toimi
muun muassa pääkonsulina Pietarissa
sekä diplomaattina Yhdysvalloissa.

Jalkanen joutui
maanpakoon
Kuopiossa juristi Jalkanen säilytti
1900-luvun alussa toimistossaan osaa
maahantuodusta aktivistien aselastista. Venäläiset santarmit saivat kuitenkin kuulla asiasta, ja hän joutui pakenemaan 1914 Yhdysvaltoihin. Siellä
hän opiskeli kielitaitoisena sekä Harvardin yliopistossa että Minnesotassa
ja hankki myös pappisvihkimyksen.
Jalkasesta tuli lähetystöneuvos 1930
ja hän toimi Suomen pääkonsulina
Montrealissa Kanadassa 1932-1939.

Kallavesj´-laulun sanoittaja
Jalkanen oli myös kulttuurivaikuttaja. Kukapa kuopiolainen ei tuntisi hänen sanoittamaansa Kallavesj’-laulua,
joka määrittelee pohjoissavolaisen
identiteetin ja maisemakuvan. Laulu
on Kuopion kotiseutulaulu.
Vuonna 1916 Yhdysvalloissa asuessaan Jalkanen kuuli suomalaisten juhlissa Johannes Kappelin säveltämän

ja Ado Grenzsteinin sanoittaman
virolaisen kuorolaulun Yksinäin, yksinäin. Hän oli harrastanut ennenkin
laulujen sanoittamista muiden säveliin ja koti-ikävä valtasi hänet. Niissä
tunnelmissa hän vuonna 1916 kirjoitti iki-ihanan Kallavesj’-laulun sanat. Laulusta tuli heti suosittu, ei vain
amerikansuomalaisten keskuudessa
vaan myös Suomessa. Se määrittelee
pohjoissavolaisen identiteetin ja maisemakuvan.

teää Pyörönkadun ja Palomiehenkadun kanssa, ja kulkee Pyörönkaaren
yli päättyen Pyörön yläkoululle. Mutta kuka oli Blom, jonka mukaan katu
on nimetty?
Hän oli suomalainen pappi ja runoilija Erik Johan Blom. Hän syntyi 22.
toukokuuta 1817 Väärnin pappilassa
Lapinlahdella, jossa hänen isänsä Isak
Blom toimi Iisalmen seurakunnan
kappalaisena. E. J. Blomin äiti oli Johanna Juliana Lukander.

Velj’mies-patsaan inspiroija

J.V. Snellmanin
ajan opettaja

Laulun säe Veljmies salloo tuulastelj
on tarinan mukaan inspiroinut kuvanveistäjä Heikki Konttista (1910–
1988) hänen muovaillessaan Kuopion
ehkä kuuluisinta patsasta Velj’miestä.
Patsas ja suihkukaivo pystytettiin
vuonna 1959 kauppahallin edustalle
kuopiolaisten yrittäjien lahjana kaupungille.

Patsas Puijonsarven
nenässä
Aaro Jalkaselle on pystytetty arkkitehti Kaj Michaelin vuonna 1980
suunnittelema muistomerkki. Säe
Tokko suanen koskaa ennee kierteep
Puijonsarven nennee, on määrännyt
muistomerkin paikan. Se on Puijonsarventiellä Julkulan ja Päivärannan
kaupunginosien välissä parhaalla näköalapaikalla.
Kallavesj, Kallavesj,
suarinesj ja salaminesj!
Tokko suanen koskaa ennee
kierteep Puijonsarven nennee,
missä laevat huuteloo:
Kuopijoo, Kuopijoo!

E. J. Blom oli
kappalaisen poika
Blominkatu lähtee Petosentieltä, ris-

Joulukuusia
17-23.12.2015 klo: 10-20
Kuoppamäenpuisto Juureskatu
Opastus
petosentien-lehtoniementien
liikenneympyrään saavuttaessa.
Ilmainen kuljetus lehden levikkialueelle!

Kuusien pituudet 2-3m.
Ota yhteyttä: 0505644990

Blom kävi Kuopion triviaalikoulua
1826-1831 ja luki ylioppilaaksi Porvoon lukiossa 1832-1836. Hän valmistui filosofian maisteriksi 1840 ja
hänet vihittiin papiksi 1844. 1840-luvulla hän toimi opettajana Kuopion yläalkeiskoulussa kahteen otteeseen, vt. konrehtorina ja vt. kollegana
1841–43 ja ensimmäisenä kollegana
Johan Vilhelm Snellmanin rehtoriaikana 1846–47. Hän toimi 1840-luvulla opettajana yläalkeiskouluissa myös
Heinolassa, Helsingissä, ja Haminassa.
Myöhemmin Blom oli pappina Taipalsaaressa ja Rantasalmella. Kappalaisena hän oli Heinävedellä 18551860 ja Sysmässä 1860-1887. Hän
kuoli 20. huhtikuuta 1887 Sysmässä.

Savonmaalle-runon
kirjoittaja
Blomin tunnetuin runo on Savonmaalle, jonka hän lähetti Helsingistä
toimiessaan siellä yläalkeiskoulun toisena kollegana. Runo julkaistiin ensimmäisen kerran huhtikuussa 1845
Johan Vilhelm Snellmanin Saimalehdessä. Kaksi vuotta myöhemmin
runo ilmestyi ruotsiksi Necken-kokoelmassa. Myöhemmin se sisältyy
E. J. Blomin kokoelmaan Niitä näitä runouden alalla. Runo painettiin
Kuopiossa vuonna 1873 Paino-yhtiön
kirjapainossa, jota hänen hyvän ystävänsä August Ahlqvistin veli Fredrik
Ahlqvist oli ollut perustamassa. Runo
on mukana myös A.V. Forsmanin toimittamassa kirjassa Kokoelma Suomalaista Runoutta, koulua ja kotia varten
vuodelta 1905 osiossa Suomen heimot
ja maakunnat.
Hän toimi myös kääntäjänä suomentaen muun muassa Gotthold
Ephraim Lessingin näytelmät Emilia
Galotti ja Minna von Barnhelm, toiselta nimeltään Sotamiehen onni, Esaias
Tegnerin runoelman Frithiofin satu ja
J. L. Runebergin runoelman Hirvenhiihtäjät.
Puijon ukko pilviharja,
Vesarinta Vannunvuori
Sekä Uuhimäen sileät,
Kallaveden katselijat.
Vielä sieltä silmäelen
Ääret allani avarat:
Kuinka järvet kuumoittavat,
Sadan saarosen välistä,
Lahdet, saaret, lammit kaikki
Illan paisteissa palavat,
Kuvastaen kukkuloita,
Kautta taivahan kajaten.

Vielä ehtii lahjoittaa!

Joululahjapaketit lähtevät
Pietariin 11.12.
Lahjoitukset voi tuoda
Toimipisteeseemme Pyörönkaari 15
Vastaanotamme:
Talvivaatteet sekä -kengät
kaikenikäisille

Lähteet: wikipedia.fi, puijo.kuopio.fi
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Aaro J. Jalkasen muistomerkki Puijonsarvessa.

Pietarin lasten tuki
Kiittää lahjoituksista
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Torstai
Perjantai
Sunnuntai
Tiistai
Torstai
Perjantai

10.12.
11.12.
13.12.
15.12.
17.12.
18.12.

Sunnuntai 20.12.

Lauantai 26.12.

klo 18.30
klo 11:00
klo 11:00
klo 09:00
klo 18:30
klo 11:00
klo 18:00
klo 20:00
klo 11:00
klo 15:00
klo 18:00

Rukousilta
Retkievasta
Jumalanpalvelus
Rukousaamu
Rukousilta
Retkievasta
Varhaisnuortenilta
Nuortenilta
Jumalanpalvelus
Joulujuhla (Pinarilla)
Tapaninpaivan iltakokous

UUDET TOIMITILAMME
OSOITTEESSA PYÖRÖNKAARI 18

Ruokajako jatkaa osoitteessa Koppelonkuja 1
Pyörönkaari 18, Petonen
Koppelonkuja 1, Petonen

K-supermarket Petosella joulupukki
lauantaina 12.12. klo 10-14. Glögimaistiaiset!
Tarjoukset voimassa to-su 10.-13.12. ellei erikseen mainittu

Myllyn Paras
torttutaikina 1 kg

Candy King irtomakeiset

1,99 €

5,99 €/kg

Olemme suljettu 21.12.2015 - 3.1.2016 (toimisto)
Avoinna jälleen 4.1. alkaen

Savonia aterimet
6 kpl
Ä!

Taloussokeri
1 kg

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
toivottaa kaikille Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

18,90 €

ER

0,59 €

Tuore RUODOTON kirjolohiﬁlee
vac. pakattu Suomi/Ruotsi
7,95 €/kg rajoitus 2 pkt/talous

ERÄ!

Voimassa
to-la 10.-12.12.

Karjalanpaistilihat Suomi 9,90 €/kg

Vielä ehdit tehdä tuoresuolatun
kinkun varauksen!
Tykkää meistä Facebookissa ja näet uusimmat tarjoukset!

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19, puh. 040 473 1728
Avoinna: ma-pe 9.30-13.30
Meillä käy vain käteinen.

www.ppay.ﬁ • 044 722 9191
•
•
•
•
•

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Jatkuu loman jälkeen 4.1.
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12
Jatkuu loman jälkeen 11.1.
Askartelukerho torstaisin klo 11 - 14
Jatkuu loman jälkeen 14.1.
Jumppa / Boccia sunnuntaisin klo 12 - 14
Jatkuu loman jälkeen 17.1.
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30
Sählyä myös 27.12.

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

Ateria:

• aikuiset 4,80 €
• lapset 2,80 €
myös mukaan

Torstaina 17.12.
Jouluruoka seisovasta pöydästä 6 €
10 lounaskuponkia 45 € (arvo 48 €)
Kahvio suljettu 21.12.2015 - 7.1.2016. Avaamme jälleen 8.1.

8.1. alkaen lounas aikuiset 5 €, lapset 3 €

Tilauksesta täyte- ja voileipäkakut ym. leivonnaiset
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044 718
5073
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 15
Petosen asukastuvalta
voi kysyäklo
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
perjantaisin
11.30 - 13.30
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Joka päivä atk-ohjausta ja -neuvontaa.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
Vuodenvaihteen
aukioloajat:
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
23.12. ja 31.12. klo 9-13. Suljettu 24.-25.12., 1.1. ja 6.1.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.

Kohtaamispaikka Kotikulma

http://kahvio.ppay.ﬁ

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMINNANOHJAAJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen.

Haemme henkilöä joka omaa mm. hyvät sosiaaliset taidot, tulee toimeen erilaisten
ihmisten kanssa, on joustava ja vastuuntuntoinen. Toiminnanohjaaja vastaa
yhdistyksen päivittäistoiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja yhteistyöstä
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnanohjaaja vastaa myös
sosiaalisen työllistämisen tehtävistä mm. yhteyksistä TE-toimistoon, työllistettyjen
ohjaamisesta ja siihen liittyvistä tuki-, neuvonta- ym. toiminnoista.
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla toimisto@ppay.fi

Korjausompelija
jälleen
tavattavissa.
Jalkasenkatu 7,
avoinna ma-pe
8.30
- 14

23.12. ja 31.12. klo 8.30 - 12. Suljettu 24.-25.12., 1.1. ja 6.1.
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

Joulukahvit Kotikulmalla ti 15.12. klo 9-12.
Kaikki tervetulleita!

Petosen lehti toivottaa lukijoilleen ja
yhteistyökumppaneilleen
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Seuraava Petosen lehti ilmestyy
11.02.2016. Aineistot viimeistään 2.2.2016.

Joulurauha
Yli kaikkien maailman myrskyjen
läpi tuulten ja lumisateiden
maahan laskeutuu Joulurauha.
Se lipuu arvokkaasti
horisontin takaa
metsän puut ensin saavuttaa.
Olo turvaisa, lämmin ja vakaa
sitten ihmismieliin pujahtaa.
Käsiin suurempiin
luomakunta jäädä saa
näin Joulurauha vakuuttaa.
Tästä alkaa juhlien juhla
taivas meille rakkauttaan tuhlaa.

Sisko Hentunen

Petosen Ikinuoret ry
Ihanaa Joulun odotusta.
Luntakin kaivataan. Jäämme
joulun viettoon 15.12. kerhon
jälkeen, jolloin juomme
kerhossa torttukahvit.
Jouluateria siirtyy
tammikuulle.
7.1.2016 torstaina syödään
kuusenkaristajaislounas
Pinarin kahviossa klo 11.30.
Kerhot siitä lähtien
normaalisti.
Boccia ma klo 12.00 - 14.00 ja
tiistaikerho klo 11.45 - 14.00.
Oikein lämmintä joulua
jokaiselle ja onnea uudelle
vuodelle.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

ILMOITUSMARKKINOIJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun. Työ on puhelimitse,
sähköpostitse sekä face-to-face tapahtuvaa myyntiä asiakkaille. Toivomme hakijalta
kokemusta markkinointityöstä, asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyisyyttä sekä iloista
ja positiivista asennetta. Ajokortti ja oma auto tulee olla käytettävissä.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Petosen lehteen

TOIMITTAJAA
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen. Työtehtävinä mm.
lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen, haastatteleminen, osallistuminen lehden
suunnitteluun sekä valokuvaaminen. Työntekijältä vaaditaan hyvää suomen kielen
taitoa, omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus toimittajan tehtävistä
katsotaan eduksi. Työ alkaa 18.1. tai sopimuksen mukaan. Vapaamuotoiset
hakemukset ja lisätiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus sekä
muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen.
Hakemukset ja tiedustelut toimisto@ppay.fi

Petosen lehti • Keskiviikko 9.12.2015

Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Joulunajan sävelhartaus pe 11.12.
klo 19. Saarna Teuvo Mononen,avustaa
Matti Pentikäinen, mm. J.S. Bach Joulukantaatti -Laps syntynyt on meille.
Soitinyhtye ja nuorten kuoro, johtaa
Vesa Linnanmäki.
Messu su 13.12. klo 10. Liturgia
Sirpa Nummenheimo, saarna Petteri
Hämäläinen, kanttori Anna-Mari Linna.
Perheiden kauneimmat joululaulut
su 13.12. klo 16. Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä, Aliisa Pehkonen ja Tuulia Tanila,
viulu sekä Nelli Pehkonen, sello, Sari

Ahonen, rytmisoittimet.
Kauneimmat joululaulut su 13.12.
klo 19. Veli Mäntynen, Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Vapaaehtoisväen joulujuhla ke 16.12.
klo 18. Kallaveden seurakuntatalolla
kaikille seurakunnan vapaaehtoistehtävissä toimiville. Jouluinen iltapala.
Hartaus Anni Tanninen, kanttori AnnaMari Linna.
Joulun kellot konsertti la 19.12. klo
18. Käsikellokuoro Dolce, Käsikelloyhtye Vivo. Vapaa pääsy, ohjelma 10€
Messu su 20.12. klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Sanna Alanen,
kanttori Richard Nicholls, Dolce. Messun jälkeen kuusi tuntia joululauluja.
Kuusi tuntia joululauluja su 20.12.

klo 11.30-17.30 klo 11.30-13.30 Richard
Nicholls ja Käsikellot, klo 13.30-15.30
Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuorten
lauluryhmä, nuoria soittajia, klo 15.3017.30 Anna-Mari Linna, kirkkokuoro
ja seniorikuoro. Tilaisuuteen voi tulla
ja sieltä voi poistua vapaasti silloin kun
itselle sopii. Tarjolla joulupuuroa ja torttukahvit. Arpajaisia, myytävää.
Jouluaaton perhekirkko to 24.12. klo
15. Liturgia Juha Määttä, saarna Anni
Tanninen,kanttori Mari Vuola-Tanila,
lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, nuoria
soittajia, Salla Nicholls, trumpetti.
Jouluaaton kynttiläkirkko to 24.12.
klo 22. Matti Pentikäinen, Anna-Mari
Linna ja Richard Nicholls.
Jouluaamun kirkko pe 25.12. klo 8.
Sirpa Nummenheimo, Mari Vuola-Tanila.
Kauneimmat joululaulut messu la
26.12. klo 10. Saarna Anni Tanninen,
kanttori Richard Nicholls.
Messu su 27.12. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Juha Määttä, kanttori
Richard Nicholls.
Sanajumalanpalvelus pe 1.1. klo 10.
kanttori Anna-Mari Linna.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 10.
Piispantarkastuksen päätösmessu su
10.1. klo 10. Koko kansan kirkkopyhä
klo 9-12. Liturgi Jari Jolkkonen, saarna
Matti Pentikäinen, urkuri Anna-Mari
Linna, kanttori Mari Vuola-Tanila, kirkkokuoro, nuorten lauluryhmä ja Sari
Ahonen,rytmisoittimet.
Kallaveden kirkko - Muuta

Erään joulupukin tarina

O

li jouluaatto ja ulkona paukkui kireä pakkanen. Maalaistalon mittari näytti -25 astetta. Olin tätini luona. Olin lupautunut
joulupukiksi. Paikalla oli sukulaisiani
kymmenkunta henkilöä ja myös serkkuni vaimonsa ja kolmen vilkkaan
poikansa kanssa. Pojat olivat 6-, 5- ja
3-vuotiaita.
Tunnelma oli koko päivän korkealla. Talon suuren tuvan nurkassa seisoi
joulukuusi koristeineen ja suuri tähti
oli kiinnitetty sen latvaan. Kinkun ja
lipeäkalan tuoksu leijui ilmassa. Pian
pääsisimme joulupöydän antimille.
Söimme rauhassa itsemme täyteen
ja joimme päälle torttukahvit. Koska lapset olivat niin nuoria, oli sovittu, että joulupukki saapuu melko pian ruokailun jälkeen. He odottivat jo
malttamattomina.
Menin hyvissä ajoin yläkertaan laittautumaan pukin asusteisiin. Serkkuni vanhemmat olivat laittaneet ne
valmiiksi suureen kassiin, jonka hain
alakerran takahuoneesta. Serkkupoika toi vielä isänsä vanhat silmälasit,
jotka oli tarkoitus laittaa päähäni.
- Etteivät lapset tunne pukkia silmistä, totesi serkkuni. Sujautin silmälasit
kassiin muiden pukin tamineiden sekaan.
Hiippailin hyvissä ajoin ja vaivihkaa
yläkertaan laittamaan pukin asusteita

päälleni. Yläkerrassa oli kaksi huonetta. Levitin tamineet etummaiseen
huoneeseen suurelle pöydälle. Takahuoneessa oli sohva ja suuri peili.
Hain tamineita yksi kerrallaan etuhuoneesta ja laitoin ne ylleni takahuoneessa.
Asusteisiin lukeutuivat punaiset
huopatossut ja ikivanhat harmaat verkahousut. Takki oli vaalea, kauhtunut
ja kierrekarvainen,sekin selvästi vuosikymmeniä vanha. Pukin naamaria
ei varsinaisesti ollut, sen sijaan oli
aidoista hevosen häntäjouhista tehty
pitkä parta, joka peitti kyllä korvien
ja nenän alapuolisen alueen erinomaisesti. Hattuna toimi pitkäkarvainen
karvahattu väärin päin käännettynä.
Vatsani päälle oli tarkoitus sitoa paksulla vyöllä suuri tyyny, jotta pukki
ei näyttäisi niin hontelolta. Lisäksi oli
vielä ikivanha lehmänkello, jota pukin
oli määrä kilkutella, kun hän saapuu
navetan takaa pihaan, että lapset kuulevat pukin saapuvan.
Vedin asusteet päälleni, katsoin itseäni peilistä ja totesin, että hyvältä
näyttää. Hiki alkoi virrata, koska vaatetta oli niin paljon päällä. Ja nyt enää
silmälasit päähän, niin lapset eivät
varmasti tunnista pukkia. Pian homma olisi tyylikkäästi ohi. Mutta missäs
ne lasit nyt ovatkaan...?

Ja sitten alkoi etsintä. Alkoi olla
jo pieni kiirekin. Lapset varmaan jo
odottivat kovasti joulupukkia ja joululahjoja. Lämpimässä yläkerrassa pukin asu päällä silmälasien etsiminen
oli uskomattoman hikistä puuhaa.
Mutta silmälaseja ei löytynyt mistään.
Katsoin kaikki paikat moneen kertaan
läpi. Tutkin yläkerrasta jokaikisen neliösenttimetrin. Sohvatyynytkin käänsin ja katsoin, eivätkä silmälasit olleet
sielläkään. Tiesin, että ainakin vanhin
lapsista tunnistaisi varmasti minut ilman silmälaseja.
Kun olin aikani etsiskellyt laseja, tuli
serkkuni alakerrasta. Hän oli tuskastuneen oloinen ja totesi tilanteen olevan alakerrassa kaoottinen.
- Lapset alkavat jo vääntää itkua, että eikö se pukki tulekaan? Mikä ihme
täällä yläkerrassa maksaa?
Kerroin, että tilanne on sellainen, että pukin silmälasit ovat kateissa. Serkkuni totesi, että odota hetkinen, hän
kipaisee alakerrassa. Hän tuli pian
takaisin mukanaan toiset silmälasit,
joissa oli erittäin paksut linssit.
- Tuossa on lasit. Nyt päästään jakamaan lahjoja.
Laitoin lasit päähäni peilin edessä
ja totesin, että vaikka on hiki hatussa,
niin näyttää todella hyvältä. Lapset eivät varmasti tunnista minua. Otin leh-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.
Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen hoitoa,
laskutusta, postitusta sekä Petosen lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen avustavia
tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atk-taitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä.
Työ alkaa 4.1.2016 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Miesten sauna ja takkailta pe 11.12.
klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa.
“Anokaa - etsikää kolkuttakaa”, Reijo
Kettunen
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Kauneimmat joululaulut su 13.12. klo
18. Anni Tanninen, Richard Nicholls,
nuorten kuoro.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
70870 Hiltulanlahti
Aattokirkko to 24.12. klo 14. Veli
Mäntynen, Richard Nicholls.
Joulupäivän kirkko pe 25.12. klo 10.
Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Esikoislestadiolaisten seurat su 13.12.
ja 20.12. klo 16. Vehmasmäen kappelissa. Kirkkokahvit. Järj. Esikoislestadiolaiset.
Aattohartaus to 24.12. klo 15.
Kurkimäen Kelokylän laavulla. Matti
Pentikäinen ja Kuopion Partiolippukunta Kurjenmiekka.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
71650 Hirvilahti
Kauneimmat joululaulut to 10.12.

11

klo 18. Hirvilahden kappelilla. Sanna
Alanen, Richard Nicholls, Käsikello kerholaiset.
Aattokirkko to 24.12. klo 14. Sanna
Alanen, Anna-Mari Linna.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus la
26.12. klo 14. Jaakkolan kerhohuoneella.
Saarna Sanna Alanen, kanttori Richard
Nicholls.
Diakonia
Leväsen Kammarin joulujuhla ma
14.12. klo 13. Leväsentie 27. Joulupuuro.
Diakoniatyön
ryhmien
ja
Yksinäisten joulupuurojuhla to 17.12.
klo 12. Petosen seurakuntatalon seurakuntasalissa klo 12-14. Jouluista ohjelmaa ja joululauluja.
Muuta
Kauneimmat joululaulut ravintola
Käskynkkä ke 16.12. klo 18. Petteri
Hämäläinen ja Richard Nicholls.
Perhetyö
Lasten ja perheiden jouluhartaudet 15.-17.12. ti 15.12 klo 9.15 Vehmasmäen kappeli, ke 16.12 klo 10
Jynkänvuoren kerhotila, ke 16.12 klo
9.30 Kallaveden kirkko, to 17.12 klo 9.30
Petosen srk-talo

http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi
mänkellon mukaani ja kiersin navetan
taakse. Koska silmälasien etsinnän
jäljiltä olin todella hikinen, ulkona
paukkuva -25 asteen pakkanen tuntui tosi raa´alta. Ja koska oli niin hiki,
kosteus tiivistyi nopeasti myös silmälaseihini. Ne pamahtivat umpijäähän.
Pääsin viimein navetan taakse. Aloin
soittaa lehmänkelloa, kurkistin navetan takaa ja lapset tulivat ikkunaan
onnellisina. Pukki saapuisi sittenkin.
Kävin ikkunan alla kurkistelemassa sisälle ja lapset katselivat lasin läpi
minua pelon- ja ihastuksensekaisin
ilmein. Otin lahjasäkit talon eteisestä
ja koputin oveen. Reipas laulu alkoi
kuulua: ”Joulupukki, joulupukki! Valkoparta vanha ukki...”
Ja tupaan astuessani silmälasit pamahtivat umpihuuruun. Eikä niitä
voinut ottaa poiskaan, kun pelkäsin
paljastuvani. Oli ainoastaan ihan pieni rako silmälasin ja posken välistä,
mistä näki lukea paketin kyljestä lahjan saajan nimen. Tämä aiheutti sen,
että lahjojen jako sujui tuskastuttavan
hitaasti. Kun olin saanut kolme pakettia jaettua muutamaan minuuttiin
serkkuni totesi, että kylläpäs se pukki
jakaa hitaasti lahjoja.
- Taitaa noin vanhalla pukilla alkaa
jo näkö mennä. Että hänpä auttaa
pukkia. Serkkuni jakoi rivakasti kaikki lahjat ja minä katsoin joulupukkina
vierestä.
Tämän jälkeen alettiin ottamaan valokuvia. Ensin otettiin ryhmäkuva pu-

kista ja lapsista. Sen jälkeen kuvattiin
yksi lapsi kerrallaan joulupukin sylissä. 6-vuotias oli ensin, sitten 5-vuotias
ja viimeisenä 3-vuotias. Kun 3-vuotias
oli saatu kuvattua, hän kiskaisi pukkia
parrasta. Sen jälkeen hän kysyi, mikä
joulupukilla on parrassa ja nosti parran ylös.
- Ai silmälasit!
En ole tämän jälkeen ollut joulupukkina. Serkkukaan ei ole pyytänyt.
Teksti: Jukka Kytöjoki
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PALVELUA HYMYSSÄ SUIN
- ihan tässä lähellä

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenentelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.
Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

PETOSEN HAMMAS
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A

Tarjoamme nyt hampaiden valkaisun
Marraskuun ja Joulukuun ajan hintaan:
VASTAANOTTO
VALKAISU

249 €

Valkaisuajan varanneille
hampaiden puhdistus
hintaan: 49 euroa.

norm. 399 €

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

KUOPIO• Pyörönkaari 3 E • 017 3634757 • petosenhammas..

